
 
 

 

W tabeli poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania 5.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz odpowiadające 

im wyjaśnienia. 

Lp. Kategoria Pytanie Stanowisko IZ RPO WO 

1 
Regulamin 
konkursu 

Czy gmina licząca około 56 tys. mieszkańców, 
posiadająca dwa PSZOK-i (jeden jest ujęty w planie 
inwestycyjnym i ten gmina chciałaby 
zmodernizować i rozbudować, drugi zlokalizowany 
jest po przeciwnej stronie miasta). Według 
regulaminu projekt przeznaczony jest dla PSZOK-
ów do 20 tys. mieszkańców. Czy można 
wprowadzić regionizację dla obu PSZOK tak aby 
jeden obsługiwał do 20 tys. mieszkańców? Co w 
przypadku gdy liczba mieszkańców przekroczy 20 
tys. np. w wyniku rozwoju budownictwa? Trwałość 
projektu wynosi 5  lat, czy to oznacza, że ilość 
obsługiwanych mieszkańców nie może w tym 
okresie przekroczyć 20 tys.? 

Do dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 2 mln 

PLN oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców według 

aktualnych danych GUS).  

Wskazanie, jaka liczba mieszkańców będzie korzystała z PSZOK leży  
po stronie Beneficjenta, a odpowiedni zapis powinien się znajdować  
w dokumentach regulujących działania punktu, np. w Regulaminie PSZOK.  
W przypadku regionalizacji dla obu PSZOK, właściwym byłoby 
umieszczenie zapisów o obszarze, jaki będzie obsługiwał PSZOK  
we wniosku o dofinansowanie. Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące zmiany 
liczby mieszkańców w trakcie realizacji projektu, to zarówno w trakcie 
realizacji jak i trwałości projektu warunek liczby mieszkańców musi być 
spełniony tzn. do 20 tysięcy mieszkańców. 



 
 

2 
Załączniki do 

wniosku o 
dofinansowanie 

Czy w chwili złożenia wniosku na przebudowę 
PSZOK wnioskodawca musi posiadać 
dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na 
budowę? 
 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (załącznik nr 5 do 
Regulaminu Konkursu) do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków 
EFRR dla pozostałych wnioskodawców, jako jeden z wymaganych 
załączników w momencie składania wniosku, wnioskodawca zobowiązany 
jest dostarczyć metrykę projektu budowlanego oraz wyciąg z opisu 
technicznego zawartego w dokumentacji technicznej. Dokumenty te 
pozwalają na weryfikację poprawności wybranych wskaźników produktu. 
Ponadto na żądanie IZ RPO WO 2014-2020 wnioskodawca zobowiązany 
jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną projektu. 
W momencie składania wniosku o dofinansowanie przedstawienie 
pozwolenia budowlanego nie jest obligatoryjne, jednakże zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Konkursu do czasu podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu ze środków EFRR tj. w terminie nie dłuższym 
niż 45 dni kalendarzowych od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa 
Opolskiego – IZ RPO WO 2014-2020 uchwały o wyborze projektów do 
dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię 
dokumentów do IZ RPO WO 2014-2020. Załączone dokumenty powinny 
być prawomocne i aktualne. Informacje zawarte w pozwoleniu na budowę 
bądź zgłoszeniu budowy powinny być zbieżne z informacjami zawartymi 
we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach.  
Istnieje możliwość realizowania inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
W tej sytuacji konieczne jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie 
programu funkcjonalno- użytkowego (PFU), zamiast metryki projektu 
budowlanego oraz wyciągu z opisu technicznego. Dla projektów tego typu 
nie jest koniecznym przedstawienie kopii pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy - Wnioskodawcy takich projektów na etapie składania 
wniosku zobowiązani są dostarczyć jeden z dokumentów wymienionych w 
pkt. 3.2 załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu. Należy pamiętać,  
iż pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy oraz metryka projektu 
budowlanego wraz z wyciągiem z opisu technicznego będą musiały zostać 
dostarczone do Instytucji Zarządzającej po ich otrzymaniu przez 
wnioskodawcę, już po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  



 
 

 

Informacje udzielone przez pracowników Referatu Przyjmowania EFRR nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy 

Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Referat Przyjmowania EFRR ani jego pracownicy 

nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 

3 

Czy spółka z udziałem Gminy (Gmina jest 
właścicielem PSZOK) może być partnerem 
projektu dot. przebudowy oraz modernizacji dla 
Gminy i częściowo pokrywać wkład własny? 
 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), w celu wspólnej 
realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty 
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 
finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie 
partnerskiej, lub na podstawie odrębnych przepisów. 
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Konkursu  Instrukcją wypełniania 
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla 
pozostałych wnioskodawców, aby uznać zawiązane partnerstwo za zasadne 
i racjonalne, niezbędna jest realizacja przez partnera/ów zadań 
merytorycznych, zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich, i tym 
samym korzystanie przez partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które 
musi być dla niego/nich przewidziane w budżecie projektu, w powiązaniu  
z zadaniami, które mają do wykonania. Oznacza to, że partner musi ponosić 
wydatki w projekcie na realizację zadań powierzonych mu zgodnie z zawartą 
umową partnerstwa, co więcej – na wydatki te, ujęte w budżecie projektu, 
musi uzyskać dofinansowanie.  


